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of: "Hoe krijg ik alsnog dat jaarboek?"
U hebt het misschien in de krant gelezen: als u niet op de
ledenvergadering aanwezig was, hebt u een interessante avond
gemist.
Behalve de gebruikelijke bestuurlijke zaken, stonden er op
deze avond een aantal interessante onderwerpen op het
programma.
Met veel spanning hadden we uitgezien naar het resultaat van
ons werk: het jaarboek 1988. De drukker heeft zijn uiterste
best gedaan, maar tot dinsdagmiddag was het nog onzeker of
het boek op tijd klaar zou zijn. Gelukkig bleek dat wel het
geval te zijn en loco-burgemeester Meiboom kon het eerste
exemplaar in ontvangst nemen.
Getuige de reacties van de kopers mogen we gelukkig zijn met
het boek: het ziet er mooi uit en bevat veel lezenswaardige
informatie. Gesterkt door de vele loftuitingen beginnen we
dan ook vol goede moed aan het jaarboek 1989. Deze uitgave zal
nog heel wat meer werk betekenen, want daarin zal ook een
jaaroverzicht 1938 worden opgenomen én dat betekent dus: vele
oude kranten en archiefstukken napluizen.
Werk aan de winkel dus!
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Dat geldt zeker ook voor de heer J. Goudriaan, die op deze
avond als gastspreker was uitgenodigd. Met veel enthousiasme
sprak hij over de "Vrede Best", een ijzeren boeierschuit,
die van 1883 tot 1906 eigendom was van de Goudriaans, daarna
een avontuurlijk bestaan leidde en nu in beheer is bij de
Van Waningstichting te Ouderkerk aan den IJssel. De "Vrede Best"
zal als varend monument deel gaan nemen aan historische evene
menten, maar ook te huur worden aangeboden (inclusief schipper).
De avond werd besloten met een interessante dia-presentatie
van Maarten Visser over de opgravingen die op het Slotterrein
verricht zijn. De huidige bewoners van dat terrein, Slotplein
en Slotpoort, hadden voor deze avond een speciale uitnodiging
ontvangen: voor hen was de dia-presentatie wel heel belang
wekkend.
U kon de vergadering niet bijwonen en u wilt toch graag het
jaarboek 1988 kopen?
Dat is geen enkel probleem: alle bestuursleden en ondergetekende
hebben exemplaren in voorraad. Belt u even en we vinden zeker
een mogelijkheid om u alsnog in het bezit te laten komen van
het jaarboek.
En dat natuurlijk voor de speciale ledenprijs van f 9,90!
Graag tot ziens!
Carola Peters - van der GoUw.
,
Tel. 010-4501451.
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DE "VREDE BEST"
De Goudriaans stonden bekend als goede zeilers. Volgens over
levering in de familie bezat Willem Goudriaan (1789-1857) al
een houten beurtschip-boeierschuit "Vrede Best". Deze naam zou
herinneren aan de Vrede (congres) van Wenen in 1815 waarbij
de bevrijding van de Franse overheersing werd bevestigd en het
Koninkrijk der Nederlanden gesticht.
Willem Goudriaan (1827 - 1888) nam regelmatig deel aan
zeilwedstrijden. Hij was schipper op de plezierboeier van
steenbakker C. Lans uit Capelle aan den IJssel. Boeiers waren
van oudsher zeer geliefd als pleziervaartuig, hoewel de voor
naamste taak altijd is geweest het vervoeren van vracht.
In 1969 schreef de toen 85-jarige Frans Goudriaan over boven
genoemde Willem:
"Zo won schipper Willem Goudriaan ook een keer op de Maas, toen
Koningin Sophie nog leefde (zij overleed op 3 juni 1887). Toen
mocht de schipper van dat jacht (niet de eigenaar!) met zijn
oudste knecht (zoon Arie) de eerste prijs komen ontvangen
uit handen van koning Willem 111, die samen met ko~ingin Sophie
getuige was van de wedstrijd. Mijn grootvader en mijn vader
liepen achter de koning en zijn vrouw naar de plaats van de
,uitreiking. Mijn vader vertelde later dat het volk zo opdrong
dat hij op een gegeven moment op de sleep van koningin Sophie
trapte, die toen heel lelijk naar hem omkeek
".
In 1883 liet Arie Goudriaan op de werf van Jacob Vis (een oom
van moederszijde) in Capelle een ijzeren boeierschuit bouwen.
Het schip mat 27 ton en kreeg de naam "Vrede Best". Het was
een bijzonder mooi afgewerkt schip met een hoge mast. In de
zomer werd volgens oude traditie met een wit zeil gevaren: in
de winter met een (ouder) bruin zeil.

Tekening:
R.P.Reynen.
Reconstruc
tie van de
"Vrede Best':
1984.
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Beurtschip
De "Vrede Best" was een beurtschip. Het vaarschema zag er als
volgt uit:
- maandag
- dinsdag
- woensdag

varen naar Rotterdam.
terug naar Ouderkerk.
lossen en bezorgen, daarna laden voor Gouda en
dezelfde dag nog varen.
- donderdag
naar de markt; goederen innemen voor Rotterdam
(o.a. potten en pannen).
- vrijdag
schip schoonmaken en reparaties uitvoeren.
Bij mooi weer werden de luiken geteerd en werd
het koperwerk gepoetst.
Het gezin van de schipper woonde aan wal: er was aan boord
geen plaats om te wonen. Alleen de schipper en zijn knecht
sliepen wel eens op het schip.
In 1906 ging de familie Goudriaan als een der eersten over
tot de aanschaf van een motorschip: de 80 ton metende "Leven
is strijd". De "Vrede Best" werd verkocht aan de familie
Groenendijk , die het schip herdoopte in "Vertrouwen".
,
Tot 1929 was het schip nog in gebruik als beurtschip (Piet
Groenendijk werd een bekende beurtschipper op Rotterdam), tot
het zeilschip niet genoeg meer opbracht. Het werd verkocht aan
Leen Jansen die een scheepswerf je en een sloperij bezat.
"St. Lucas·
In 1930 koopt kunstschilder Frans Berntsen het schip voor de
prijs van twee schilderijen en f 300,-. Hij wil met zijn a.s.
vrouw op het schip gaan wonen en door heel Nederland gaan zwerven.
Daarvoor moet er heel wat aan het schip gebeuren: het ruim
~
wordt tot kajuit verbouwd, diverse onderdelen worden vervangen
en de traditionele steenrode schuitenverf wordt vervangen door
witte Japanlak. Dan wordt ook de nieuwe naam van het schip op
het achterboeisel geschilderd: "St. Lucas", de naam van de schuts
patroon der schilders.
De oorlog gaat ook aan de "St. Lucas" niet ongemerkt voorbij:
het schip raakt flink beschadigd, maar in 1947 is het weer klaar
om te varen en zijn bestemming als zeilend zomerverblijf,
atelier en expositieruimte te hervatten.
In 1980 overlijdt Frans Berntsen en een jaar later koopt Ren~
Reynen (die ook de tekening op de vorige pagina maakte) het
schip. Het schip wordt grondig gereviseerd en in 1982 is de
boeier weer gereed voor meerdaagse tochten.
Misschien zult u zelf in de komende tijd nog wel eens een tocht
met de "Vrede Best", zoals het schip nu weer heet, maken.
De boeier is onder beheer van de Van Waningstichting en zal
deelnemen aan allerlei historische evenementen. Het zal ook te
huur zijn. De huurprijs is dan inclusief een ervaren schipper.
Bron: "Spiegel der Zeilvaart", 8e jaargang (1984), nr. 4 en 6.
Met dank aan de heer J.C. Goudriaan.

Carola Peters - van der Gouw.

FAMILIE-ARCHIEF LANS
Op 22 juni 1988 kreeg de gemeente Capelle aan den IJssel
van mevr. A.J. Dooremans-Lans een verzameling oude fami
liepapieren. In de vergadering van 5 september 1988 aan
vaardde de gemeenteraad deze schenking.
De verzameling bevat ongeveer 70 charters, enkele gedich
ten, een rekening en een register van stukken uit de jaren
1750 tot en met 1914. Van de in het register genoemde
stukken is er geen een in de geschonken verzameling aange
troffen. Ook mevrouw Dooremans weet niet waar deze stukken
zich momenteel bevinden of dat ze verloren zijn gegaan.
De charters die er wel zijn, zijn stuk voor stuk juweel
tjes, die iets van de geschiedenis van de familie Lans
prijsgeven. Die geschiedenis blijft niet beperkt tot
Capelle aan den IJssel. Er zijn ook koopakten, transport
en leenbrieven van Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan de
Lek, Nieuwerkerk aan den IJssel, West-Barendrecht, Rotter
dam-Kralingen en Carnisse, van de Heerlijkheid Vliet, van
Willem van Orange en Nassau ('s-Gravenhage) en van
Lodewijk Napoleon als koning van Holland.
Bij de zes stukken van West-Barendrecht zit een charter
uit 1516. Dit is het oudste stuk van de hele verzameling.
De meeste charters zijn door de vader van mevrouw Doore
mans getranscribeerd. Dit betekent dat ze overgeschreven
zijn in voor de moderne mens leesbaar schrift (in dit
geval in schuinschrift).
De kwaliteit van alle charters is goed te noemen. Van een
aantal charters is het schrift verbleekt, zijn papieren
zegels losgelaten of lakzegels afgebrokkeld.
Als middelbaar archiefambtenaar van de gemeente ben ik
begonnen met het transcriberen en inventariseren van de
charters.
Als leden van de Historische Vereniging wil ik u alvast
een voorproefje geven van dit leuke familie-archief, dat
te zijner tijd zal worden overgebracht naar de Gemeente
lijke Archiefdienst Rotterdam. Daar zal het bij onze ande
re archiefstukken worden bewaard en voor geinteresseerden
ter inzage zijn.
Als voorbeeld heb ik een leenbrief van Willem van Orange
en Nassau van 21 mei 1777 gekozen, omdat deze goed geko
pieerd kon worden.
Ev.A. Obbes
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Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Orange en Nassau
Grave van Catzeneln
bogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, Leerdam en Cu
lenborg, Karquis van Veere en Vlissingen, Baron van Bre
da, Diest, Beilstein, der Stad Grave en
Lande van Cuijk, IJsselstein, Cranendonk, Eindhoven en
Liesveld, onafhankelijk Heer van de Vrije en Souveraine
Erff Heerlijkheid Ameland, Heer van Breedevoort, T Loo,
Geertruijdenberg, Clundert, Sevenbergen, de Hooge en Laage
Swaluwe, Maaltwijk, Polanen, St. Martensdijk, Soest,
Baarn en Ter Eem, Willemstad, Steenbergen, Montfort,
st. Vith, Butgenbach en Doesburg, Erff BurgGraaf van Ant
werpen, Erffmarschalk van Holland, Erffstadhouder, Erff
Gouverneur, Erff capitain en Admirael Generael der
Vereenigde Nederlanden, IIff capitain Generael en Admirael
van de Unie, Ridder van de Kouseband en van den Swarten
Adelaer etc. etc. etc. Doen Cond alle Luljden
dat voor Onsen Lieven en Getrouwen Mr. Andreas Ardesch
ordinaris Raad Rekenmeester, Secretaris en Griffier On
ser Domeinen, als Stadhouder Onser Lheenen van
Polanen, en Lheenaannen hierna genoemt erschenen en gecom
pareert is Jan Cornelisse Zeger wonende te Crimpen op
den IJssel, en heeft ons met Hand, Hal. en Mond
opgedragen, overgegeven en quitgescholden sonder eenig
Recht, Actie of '08se9gen 4aaraan .eer te behouden als
Lhee~nnen wijsden, dat recht was, en sulks uijt kragte
van onderhandse verkopinge bij Ixtract van dien in dato •
April jongstleden nevens 4eese mede in Ons Lheen Protho
col geregistreert ten behoeve van Pieter centr
Jongebreur wonende binnen den Aabagte van Crimpen op d'
IJssel Een Hoekje Rietveld gelegen in de Polder 't Kort
land onder Crimpen op d'IJssel, strekkende
van de geslagen Paalen af, tot in de Diepten van den IJs
sel toe, belent ten Oosten de weduwe van Willem Ver
schoor, en ten Westen den Verkoper gaande uijt anderhalf
Hond
Lands daar tegenswoordig een Huijsinge op Staat, strekken
de van uijt den IJssel af tot binnen het Vierkant van
den Dijk met het Oosterse Werfje gaande uijt Seven
Morgen
Lands gelegen in den Aabagte van Crimpen op den IJssel in
den Polder voorn(oe.)t. Ons versoekende de voorsch(re
ven) Opdracht te willen accepteren den gemelten Pieter
cente Jongebreur
.et dit Lheen Parceel te investeren, en daarvan aan Hem te
verleenen Onse Brieven in forma. waartoe genegen wesen
de, So is 't, dat Wij de voorsch(reven) Opdracht, Over
gifte en
Quitscheldinge believende en aennemende, behoudens Ons en
een Ieders goed Recht hebben verleijt en belheent, ge
,lijk Wij verleijen en belheenen bij deese Onse Brieven
Pieter cente Jongebreur met het H6ekje Rletveld boven
breder omschreven gelegen en belent, als daar bij
uitgedrukt. Te houden van Ons, Onse Erfgenamen
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en Nakomelingen Heeren en Vrouwen van Polanen bij den
gemelte Pieter Cente Jongebreur Sijne Erfgenamen en Na
komelingen tot een recht Erflheen binnen
agter Susterskind niet te versterven den Jonger Man, al
tijd de voorhand hebbende voor het ouder Wijf, daar Zij
beijde van Wettige Geboorte even na Zijn: Te verheer ge
waaden
als het gevalt met Tien Ponden Hollands. En van dit voor
sch(reven) Lheen Zijnde in Ons vernieuwt Lheen Register
gedesigneert met No. 92. heeft den meer gemelten
Pieter Cente Jongebreur Ons Belofte Hulde en Manschap als
het behoorde in handen van Onsen Stadhouder boven gemelt
gedaan. Aldus gepasseert en
gegeven ten overstaan Mr. Adriaen Ravens als Lheenman mede
vertredende de plaats van een der absente Lheenmannen
Mr. M. Gousset en Mr. Jan
Ravens, en hebben Wij in oirconde van dien het Seegel On
ser Lheencamer van Polanen hier onder aen doen hangen.
Actum in S'Gravenhage den 21 Meij 1777.
Links onder:
Bij Sijne Hoogheid als Lheen Heer van Polanen ter relatie
van Stadhouder en Lheenmannen boven gemelt.
w.g. A. Ardesch
Midden onder:
Po lanen
N. Rep:
Fol: 92.
Rechts onder:
Den 40sten Penning en 10de Verhoginge voldaen
volgens geregistreerde quitancie.
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